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  چكيده
 يازهايمطابق با ن ديبا يآموزش يها برنامه يو طراح است ينخبه از عمده عوامل مهم رشد و توسعه هر كشور يانسان يروين: مقدمه

پژوهش حاضر مشكالت . كند فراهم مي يآموزش طيمح يها را در خصوص چالش يرتيبص ان،يمصاحبه با دانشجو. گروه باشد نيا
  .كند مي يبررس زدي ياستعداد درخشان دانشگاه علوم پزشك انيدگاه دانشجويدانشگاه را از د يآموزش
 زدي يصدوق ديشه ياستعداد درخشان دانشگاه علوم پزشك انيدانشجو ياست و بر رو ياز نوع بحث گروه يفيمطالعه ك نيا: ها روش

جلسه بحث گروهي شركت و مشكالت  3نفر در  55 انيم نياستعداد درخشان دعوت به عمل آمد كه از ا انيدانشجو هيانجام شد و از كل
  .بندي شد هاي تحقيق بر حسب تكرار مرتب و جدول و يافته ديبندي و منظم گرد در پايان هر جلسه، اطالعات دسته. نمودند انيخود را ب
 يرضروريغ انياز نظر دانشجو. است يآموزش تيريو مد يريز برنامه ،ياهداف آموزش يها طهيمشكالت، مربوط به ح نيشتريب: نتايج

 نيشتريب يآموزش يها گروهو هماهنگ نبودن  دياسات يابيبودن ارزش يواقع ريها، كم رنگ بودن نقش پژوهش، غ سرفصل يبودن برخ
  .را دارند تياهم

ها،  سرفصل رييحل شود مانند تغ يدر سطح كشور دياز مشكالت كه با ياست كه جز معدود نيا انگريپژوهش ب جينتا: گيري نتيجه
ارزان و با  اريمؤثرند، با استفاده از اقدامات بس يآموزش جينتا يدر واقع در اثر بخش يول تياز مشكالت كه به ظاهر كم اهم ياريبس

  .هستندقابل حل  انشگاهد انيو دانشجو دياسات ران،يمد يهمكار
  

  ، مديريت آموزشياستعداد درخشان ان،يدانشجو ،يمشكالت آموزش: هاي كليدي واژه
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عوامل قرارگرفته  رينسبت به سا تيعامل در اولو نيكه ا
دست  يبه رشد و توسعه واقع يياست كشورها يهيو بد

دانش و  ،يكه در كنار منابع خداداد افتيخواهند 
برخوردار  زيبا دانش باال ن يانسان يروي، از نيتكنولوژ
ه امروزه نه تنها در كشورهاي در حال توسعه بلك. باشند

ريزي براي شناسايي و  در كشورهاي پيشرفته نيز برنامه
رشد استعدادهاي درخشان جزء برنامه مدون آموزشي 

رئيس كميسيون ) Marland(مارلند ). 1(استدانشگاهها 
 1972به كنگره در سال  ودآموزش آمريكا در گزارش خ

افراد با استعدادهاي درخشان، كساني هستند «: نويسد مي
شان داراي قابليت عملكرد  هاي برجسته تواناييكه به علت 
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هاي آموزشي و  اين افراد نياز به برنامه. ندهستباال 
ارند تا بتوانند دينشان را به خود و دخدمات متمايز 
 & Hallahan(كافمن  هاالهان و . )2( »جامعه ادا كنند

Kauffman( ي نيز به نقل از رنزول)Renzulli ( عنوان
د سرآمد حداقل چهار مجموعه ويژگي اند كه افرا كرده

: ارتباط متقابل دارند اساسي داشته كه با يكديگر
استعدادهاي عمومي، التزام جدي به انجام كار، سطح عالي 

  ). 3(خالقيت و سازمان مستحكم شخصيت
مهمي از   به اين كه دوران آموزش عالي مرحله توجه با

شكوفايي استعدادهاي درخشان در جامعه و در عين حال 
ي خطيري براي جذب استعدادها به خارج از كشور  دوره
هاي علوم  ها، به ويژه دانشگاه ، الزم است كه دانشگاهاست

هاي خاص جامعه پذيراي  پزشكي كه به علت نگرش
ند، براي هستتعدادهاي درخشان از اس جهيقسمت قابل تو

انجام اقدامات زيربنايي در جهت جلب استعدادها و تعديل 
اما متأسفانه ). 4(ريزي كنند مشكل فرار مغزها برنامه

 انياز دانشجو تيحما يمدار براجامع و رسالت يكرديرو
 نيا يتوان برا كه مي ياز اقدامات يكي. نخبه وجود ندارد

 يها تيموفق يها به سو ن آنداد، سوق داد مگروه انجا
  .است يآموزش

ي از اربه موفقيت در حيطه آموزش مستلزم برخورد نيل
ها  يريادگيهمه  انيآموزش بن. استآموزش با كيفيت باال 

است؛  يانسان يروين يعوامل بهساز نيتر از مهم يكيو 
و  يبهداشت يها و اساس نظام هيپا يانسان يرويچرا كه ن

 يها ها و برنامه دهد و اگر طرح مي ليرا تشك يدرمان
و  يبهداشت يها ازيمتناسب با ن يانسان يروينآموزش 

كشورها نباشد، آنها قادر نخواهند بود  ياجتماع طيشرا
ردم مبرسانند كه  يسطح سالمت را در جامعه خود به حد

داشته  يمولد يزندگ و اقتصادي يبتوانند از نظر اجتماع
مند است، به  د آموزش هدفدار تيآنچه اهم). 5(باشند
 تيتوان موجب تقو آموزش مي تيفيك يبا ارتقا ي كهطور

 تيترب تيو در نها انيعملكرد دانشجو تيفيك يو ارتقا
كار و جامعه بعد از  طياي در مح و حرفه تيفيبا ك يافراد

اي نشان داده كه نه تنها  مطالعه .)6(ديگرد يالتحصيل فارغ
دانشجوياني كه از موفقيت تحصيلي كمتري برخوردار 

اند نياز به كمك دارند، بلكه اغلب دانشجوياني كه از  بوده
موفقيت تحصيلي ممتازي نيز برخوردارند، در مواقعي نياز 

  ).7(به كمك دارند
نگران بازده يا دن ياز دو دهه است كه مراكز آموزش شيب

 ييكارا زانيو م يعلوم پزشك نالتحصيال فارغ يزشآمو
 قاتيتحق نيهمچن. عرصه كار هستند ها در جامعه و در آن

بر اساس  يآموزش يها نظر در برنامه ديمتعدد، تجد
از  يكي. سازد را مطرح مي رندگانيادگي يازهايبازخورد و ن

در  نبورگيدر اد يمهم كنفرانس آموزش پزشك يها هيتوص
در  انينمودن دانشجو ميسه ، مشاركت دادن و1993سال 

هاي برنامه  هدف نييهمه سطوح آموزش، از جمله تع
 يعلوم پزشك يها دانشگاه). 9و8(است يابيو ارزش يدرس
استعداد  انيجواز دانش يتعداد قابل توجه يرايساله پذ هر

و  يريادگيدر بهبود  يباشند و رسالت مهم درخشان مي
از طرف ديگر دانشجو از اركان  .وزش دارندآم يارتقا
اي  تواند نقش عمده محسوب شده و مي يآموزش عال ياصل

 رو،از اين. )8(كند فايا يآموزش عال تيفيدر باال بردن ك
در ابعاد مختلف اهميت  انيمشكالت دانشجو يبررس
چنين بررسي به ويژه در بعد آموزش نه . ابدي مي زيادي

 يآموزش طيمح يها را در خصوص چالش يرتيتنها بص
خود مواجه هستند  ليبا آن در دوران تحص انيكه دانشجو
گيري از  ، بلكه به كاربرد نظريه تصميم)10(كند فراهم مي

گيري مبتني بر واقعيات  كه در اصل، تصميم(پايين به باال 
 يپژوهش حاضر با هدف بررس). 11(كند كمك مي) است

داد درخشان دانشگاه علوم استع انيدانشجو دگاهيد
شد تا  يطراح يدر مورد مشكالت آموزش زدي يپزشك
نمود و  ليموجود را تحل تيبتوان وضع لهيوس نيبد ديشا

  .و اصالح كرد ييرا شناسا نهيزم نينواقص موجود در ا
  

  ها روش
بر  يو با روش بحث گروه يفيمطالعه حاضراز نوع ك
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 ياستعداد درخشان دانشگاه علوم پزشك انيدانشجو يرو
در  يليمختلف تحص يها در دوره زدي يصدوق ديشه
. انجام شده است 1388-89 سال يليدوم تحص مسالين
نامه در  با ارسال دعوت) نفر 92( يافراد مورد بررس هيكل

دعوت شدند كه از  يگروه ثشركت در بح يدو گروه برا
در جلسات ) راداف درصد 60در حدود( نفر 55انيم نيا

دانشجويان استعداد ) نفر 17(گروه اول . شركت داشتند
درخشان از سه دانشكده بهداشت، پيراپزشكي و 

مامايي بودند كه در چهار مقطع كارداني،  -پرستاري
كارشناسي ارشد و دكتري مشغول به  كارشناسي،

شامل دانشجويان ) نفر 38(و گروه دوم  ،بودند ليتحص
پزشكي در دوران علوم پايه و  دنداندانشكده پزشكي و 

شركت در جلسات اختياري بود و اصول . باليني بودند
اگاهانه و حق كناره  تيمحرمانه بودن اطالعات، رضا

به افراد اطمينان . ديدر طول مطالعه مراعات گرد يريگ
ها به جايي منعكس نشده و  داده شد كه سخنان فردي آن

  .خواهد شدنظرات فقط به شكل گروهي، ارائه 
 هاي هرجلسه اهداف جلسه مطرح و گفته يابتدا در

سؤال . با كسب اجازه از آنها ضبط شد اه اعضاي گروه
 يدر ط«در هر بحث گروهي عبارت بود از  يمحور

مواجه شده  يخود با چه مشكالت آموزش ليدوران تحص
باز شدن دامنه صحبت، بحث با  يو در ادامه برا »د؟يا

تا اشباع اطالعات  گفتگوها. افتي مهادا يشتريسؤاالت ب
جلسه بحث گروهي تشكيل گرديد  3در نهايت  .ادامه يافت

شدن بحث  يگروه اول و به علت طوالن يكه يك جلسه برا
در . شد ليگروه دوم تشك يدو جلسه برا ،در گروه دوم

كاغذ پياده  يپايان هر جلسه، متن ضبط شده بر رو
مرور و  گرانهشو ژ گرديد و چندين مرتبه توسط پ

ها متون  داده ليبه منظور تحل. ويرايش گرديد و منظم شد
 يكدها ده،يگرد يو مرور كدبند يشده پس از بررس ادهيپ

در نهايت . ديبندي گرد طهياستخراج شده مرتب شده و ح
سازي و سهولت در ارائه گزارش نهايي  به دليل خالصه

اين  اب. بندي و گزارش گرديد حيطه دسته پنجاطالعات در 

به منظور نشان دادن  ست،يمرسوم ن يفيكه در مطالعات ك
هاي تحقيق بر حسب اولويت تاكيد  يافته، مشكالت تياهم

مصاحبه شوندگان مرتب و به تفكيك  هاي و تكرار در گفته
  .بندي شد هر حيطه گزارش و جدول

ها از مطالعه و  صحت و استحكام داده نييبه منظور تب
جهت افزايش وسعت و  .استفاده شدبررسي مستمر داده 

ها زمان كافي براي ارتباط مناسب و درك  عمق داده
از روش بازنگري  چنينهم. ها فراهم گرديد حقيقي داده

و با در اختيار  دينيز استفاده گرد)peer check( ناظرين
دو نفر از همكاران پژوهش و  قرار دادن كدها و عبارات به

بندي كدها انجام  توافق نظر بر كدهاي انتخابي، طبقه
  .گرفت

  
  نتايج

درصد مرد  17درصد افراد مورد پژوهش زن و  83
 هايدرصد در دوره24 زياز نظر دوره آموزشي ن. بودند

 هايدرصد در دوره 76و  ،كارشناسي ياكارداني 
با . بودند ليحصدكتري مشغول به ت ياكارشناسي ارشد 

هاي  كد اوليه از بحث 74بازخواني مطالب ثبت شده، 
مشترك و  ردگروهي استخراج گرديد كه پس از ادغام موا

 5در  تقليل يافت كهكد  35 تعداد كدها به ،سازي خالصه
 يريز برنامه ،يآموزش تيريمد ،ياهداف آموزش طهيح

بندي و گزارش  دسته يابيو ارزش سيروش تدر ،يآموزش
ها از لحاظ تعدد تكرار به  اين حيطه. )1جدول ( ديردگ

 ،)مشكل 29(ي آموزش تيريمد :عبارت بودند از بيترت
 ،)مشكل 10(ي ابيارزش ،)مشكل 28(ي آموزش يريز برنامه

  ).مشكل2( سيو روش تدر )مشكل 4(ي اهداف آموزش
 .بود يآموزش تيريمشكالت مربوط به مدتكرار  نيشتريب
 انيتوسط دانشجو يمختلف يها مسأله در قالب عبارت نيا
كم تجربه در  دياستفاده از اسات«است مانند  دهيگرد انيب

عدم وجود استاد مشاور مخصوص  ،ينيبال يكارآموز
كمبود استاد در  واستعداد درخشان  انيدانشجو
  . »ينيبال يها يكارآموز
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هماهنگ نبودن  ،يآموزش تيريمد طهيمشكالت ح نياز ب
 نيشتري، بيمختلف پزشك يها دروس در گروه دياسات

هاي  مديريت آموزشي بخشي از فعاليت. تكرار را داشت
است كه مستقيماً به امر آموزش و  شيهاي آموز سازمان

هاي مربوط به  جمله فعاليت از. يادگيري مرتبط است
ها و  محتوي دروس، روش. هاي آموزشي، مواد برنامه

موزشي، مشاوره و راهنماي تحصيلي و اقدامات وسايل آ

در مورد محتوي  انياز دانشجو يكيبراي مثال  .است
ك ترم در خصوص يدر طول  يگاه«دروس معتقد بود كه 

 يو گاه يمختلف مطالب تكرار ديمبحث، توسط اسات كي
 ديكه بهتر بود اسات يدر حال. ميخواند متناقص مي

 شده سيمطالب تدر نهيدر زم گريكديمختلف با  يها گروه
 انياز دانشجو گريد يكي دگاهياز د ايو  ؛»هماهنگ باشند

   دياساتاز  ييو ماما يپرستار انيدانشجو ير كارورزد«
  

  مشكالت آموزشي از ديدگاه دانشجويان استعداد درخشان: 1جدول
  حيطه  تكرار موضوع

  ريزي آموزشي برنامه  6 هاي دروس دوره كارشناسي ارشد و علوم پايه پزشكيسرفصلغير ضروري بودن برخي 
  اهداف آموزشي  4 هاي تئوريژوهش در كنار درس كم رنگ بودن نقش پ

  ارزشيابي  4 غير واقعي بودن ارزشيابي ساالنه اساتيد و عدم ترتيب اثر دادن نتايج آن
  مديريت آموزشي  4 هاي مختلف پزشكي با يكديگر، و گاهي بيان نكات متناقص و يا تكراري هماهنگ نبودن اساتيد دروس در گروه

  ريزي آموزشي برنامه  3 كاربردي نبودن ارائه دروس علوم پايه در دوران باليني
تحصيالت تكميلي و در نتيجه دانشجويان3هاي درسي زياد و كارهاي تحقيقاتي فراوان در ترموجود واحد

  عدم وجود فرصت كافي براي شروع پايان نامه
  ريزي آموزشي برنامه  3

  ريزي آموزشي برنامه  3 ارائه نمودن دروس سنگين با حجم زياد براي دانشجويان پزشكي در ترم اول
  آموزشيمديريت   3 ناديده گرفتن برخي دروس و يا تكرار بيش از حد برخي ديگر بعلت طرح ادغام

  مديريت آموزشي  3 استفاده از اساتيد كم تجربه در كارآموزي باليني دانشجويان پرستاري و مامايي
  مديريت آموزشي  2  مخصوص دانشجويان استعداد درخشان..)آموزشي و پژوهشي و(عدم وجود استاد مشاور 

  روش تدريس  2  تدريس و عدم تمايل به تغييرهاي جديدها با روشقديمي بودن روش تدريس اساتيد و عدم آشنايي آن
  مديريت آموزشي  2 عدم وجود پايه پزشكي در برخي اساتيد دوره علوم پايه

  ريزي آموزشي برنامه  2 هاي عملي دانشجويان پزشكي در آغاز ترم تحصيلينامشخص بودن زمان شروع كالس
  مديريت آموزشي  2 ماماييكمبود استاد در كارآموزي باليني دانشجويان پرستاري و

  ارزشيابي  2 عدم تركيب صحيح و غير استاندارد بودن طراحي سؤاالت پايان ترم
  ريزي آموزشي برنامه  2 زياد بودن حجم دروس علوم پايه

  ريزي آموزشي برنامه  2 هاي درسيهاي آموزشي با كالس تداخل زمان برگزاري كارگاه
  مديريت آموزشي  2 هاي درسيريزي كالسبرنامهعدم نظر سنجي از دانشجويان براي

  ريزي آموزشي برنامه  2 هاي آغازين به دانشجويان عدم تدريس روش تحقيق از ترم
  ارزشيابي  2 كارايي نداشتن ارزشيابي دانشجويان مامايي از طريق امتحان فينال

  ارزشيابي  2 طول ترمتاكيد بيش از حد به نمره پايان ترم و عدم سنجش اطالعات دانشجو در
  مديريت آموزشي  2 استفاده از مربيان گوناگون در جلسات كارورزي دانشجويان پرستاري و مامايي

  مديريت آموزشي  2 عدم تقدير از دانشجويان با نمرات برتر هر ترم تحصيلي براي ايجاد انگيزه در دانشجويان
  مديريت آموزشي  2 هاي دانشجويانتواناييناكارآمد بودن كانون زبان دانشگاه در ارتقا
  مديريت آموزشي  1 ارتباط كم رنگ دانشجويان با مديران گروه

  مديريت آموزشي  1 اي با يكديگر حيطه مشترك دارندهايي كه تا اندازهعدم ارتباط و همكاري بين مديران گروه
  مديريت آموزشي  1 عدم وجود ارزشيابي در مورد روش تدريس اساتيد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1300-en.html


  استعداد درخشان انيدانشجو يمشكالت آموزش  مهديه مميزي و همكاران
 

 http://journals.mui.ac.ir   59/      )1( 1391/12فروردين / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  ريزي آموزشي برنامه  1 قبل از ورود به دوره اينترنيskill labكافي نبودن دوره آموزشي دانشجويان پزشكي در
  ريزي آموزشي برنامه  1  هاي كارشناسي ارشد كه نياز به حضور در بالين دارندكافي نبودن دوره آموزش باليني براي برخي رشته

  ريزي آموزشي برنامه  1 دوره بالينيفراموش شدن برخي از دروس علوم پايه در
  مديريت آموزشي  1  پرتي در سر كالسهاي دانشكده پزشكي و درنتيجه حواسبرقرار بودن سيستم پيج در محوطه كالس

  مديريت آموزشي  1 هاي آموزشي تعريف شده است عدم رعايت اهدافي كه براي گروه
  ريزي آموزشي برنامه  1 هاي دانشجويان پزشكي بندي كالس عدم رعايت زمان

  روش تدريس  1 تدريس اساتيد با توجه به ساليق شخصي نه بر اساس سرفصل دروس
اي به علت كم رنگ بودن هاي دانشجويان كارشناسي ارشد بهداشت حرفه روند مشكل اجراي پايان نامه

  ارتباط دانشگاه با صنعت
  مديريت آموزشي  1

  
 جاديمسأله باعث عدم ا نيشود و ا استفاده نمي يثابت

  .»شود مي انيدر دانشجو يمهارت كاف
 .بود يآموزش يريز برنامه طهيدوم از نظر تكرار، ححيطه 
ريزي عبارت است از تعيين اهداف و تدارك  برنامه

برنامه آموزشي . ها را ميسر سازد وسايلي كه تحقق هدف
شود و براي نيل  مياز سوي نظام آموزشي تهيه و تنظيم 

. گيرد هاي آموزشي خاص، مورد استفاده قرار مي به هدف
مشكالت  طهيح 5 نهيشده در زم انيب كد 35 نياز ب

هاي دروس  غيرضروري بودن برخي سرفصل ،يآموزش
 يدوره كارشناسي ارشد و علوم پايه پزشكي، دارا

 انياز دانشجو يكيبه عنوان نمونه . تكرار بود نيشتريب
كه در دوران  ياز دروس يبعض« بود كهمعتقد 

كه در آن  يمطالب ايشود و  مي سيارشد تدر يكارشناس
است كه در  يهمان مطالب قاًيشود، دق مي انيها ب كالس

 يكيطبق نظر  ايو  ؛»شده است انيب يدوران كارشناس
ارائه  يكاربرد هيدروس علوم پا«كنندگان  از شركت گريد

از  يشود و برخ توجه مي يشود و فقط به جنبه تئور نمي
 ينيدر دوره بال هيدروس ارائه شده در دوران علوم پا

  .»ندارد ياربردك
. بود يابيارزش طهيسوم از لحاظ تكرار، ححيطه 

ارزشيابي به منظور پي بردن به ميزان موفقيت افراد در 
از . هاي آموزشي مورد نظر است جهت رسيدن به هدف

غيرواقعي بودن  ،يابيزشار طهيشده در ح انيكد ب 4 نيب
ارزشيابي ساالنه اساتيد و عدم ترتيب اثر دادن نتايج آن، 

كنندگان  از شركت يتعداد. تكرار را داشت نيشتريب

اثربخش هستند  يديبودند كه اسات يمطالعه حاضر مدع
به  يابيارزش جهيشده باشند و نت يابيكه درست ارزش

از آنها،  يتعداد دهيطبق عق. آنها منعكس شده باشد
. شود انجام مي يواقع ريدر دانشگاه غ دياسات يابيارزش

در طول « ديگو كنندگان مي از شركت يكيبه عنوان نمونه 
در هر ترم  يثابت دياسات يكه من داشتم دارا يليتحص
ساالنه نظرمان را در  يابيبا اين كه در ارزش يول ميبود

 يعضدر ب رييو درخواست تغ ميكرد ها درج مي مورد آن
 يراداتيدر ترم بعد همان ا ي، ولميداشت ديموارد را از اسات

شد  مي ديق يابيرزشدر فرم ا انيكه از طرف دانشجو
 يانگار ما فقط تعداد. افتي توسط استاد ادامه مي

از آن را  يتأثير چيو ه ميكرده بود ليپرسشنامه را تكم
از  گريد يكي دگاهياز د ايو  ؛»ميديد نمي يبعد يها در ترم
بعد از  ديترم با انينحوه امتحان پا يابيارز« انيدانشجو

  .»نه قبل از آن رديامتحان صورت گ
 ياهداف آموزش طهياز لحاظ تكرار، ح طهيحين چهارم 

هدف، نتيجه مطلوبي است كه رفتار در جهت آن . بود
هاي آموزشي به فرايند آموزش  هدف. شود هدايت مي
وجود آورده و مالك هبدهند و انگيزه حركت را  جهت مي

شده در  انيمشكالت ب نبياز . كنترل و ارزشيابي هستند
بودن نقش پژوهش در  رنگحيطه اهداف آموزشي، كم

 ،نايشااز نظر . ترين مشكل بود تئوري مهم  سودر كنار
. شده است فراموش  درس يها بعد پژوهش در كالس

مشهود  انياز دانشجو يكي صحبتدر  دهيعق نيمصداق ا
از  يپژوهش يها چرا برنامه سؤالدر پاسخ به  كه ستا
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 تياهم ضمن تأكيد بر ،؟ستنديشما هدفمند ن دگاهيد
 انيدانشجو يبرا دياسات يقيتحق نهيزم« ديگو پژوهش مي
 كياز  يياند الگو نتوانسته ديو اسات ستيمشخص ن

  .»باشند انيدانشجو يپژوهشگر برا
 طيمح يجزء ضرور س،يتدر نينو يها از روش استفاده

به پنجمين حيطه از لحاظ تكرار  .است يريادگيآموزش و 
كد را  35تنها دو كد از اين موضوع اختصاص يافت كه 

را  دياسات سي، نحوه تدرانياز دانشجو يكي. در بر گرفت
داند و در  مي يدانشگاه يها كالس ياز اثربخش ينماد
دانشگاه هنوز  دياسات«: ديگو خود مي يها صحبت حيضتو

 ديجد يها كنند و با روش مي سيتدر يميقد يها به روش
ها  روش نيدانشگاه به ا دياسات. ندارند ييآشنا سيتدر

طبق . »ستنديها ن اند و حاضر به شكستن عادت عادت كرده
مانند صحبت  يسيتدر يها كنندگان روش گفته شركت
 به انيدانشجو يتوجه يها باعث ب كالسدر  ديمحض اسات

  .شود مي يريادگيها در  بحث و عدم مشاركت آن
  

  بحث
مشكالت مربوط به  نيشتريب، پژوهش جينتابر اساس 

  .بود يآموزش تيريمد
را درسه بعد  طهيح نيتوان ا مي يسهولت بررس يبرا

بعد اول در سطح وزرات خانه . قرار داد يمورد بررس
. دارد يو كشور يبه مداخله در سطح كل ازيقرار دارد و ن

مثال مشكالت مربوط به طرح ادغام دروس در  يبرا
از  يدر بعض لوتيكه به صورت پا يرشته پزشك

 يشود، از جمله موارد اجرا مي يعلوم پزشك يها دانشگاه
مشكل  نيا يگردد ول حل مي ياست كه در سطح كشور

از  يها به صورت نظر سنج دانشگاه يبا همكار ديبا زين
ظرات به سطح وزارتخانه همراه و انعكاس ن انيدانشجو

در سطح  ت،يريبعد دوم مشكالت مربوط به مد. باشد
 درمثال كمبود استاد  يها قابل حل است برا دانشگاه
كم تجربه،  دياستفاده از اسات ايو  ينيبال يها يكارآموز

به مداخله در  ازيو ن استدر سطح دانشگاه، قابل حل 

 يكالت آموزشبخش سوم از مش. سطح وزارتخانه ندارد
هستند در سطح  ياز دو دسته قبل شتريكه متأسفانه ب

دسته از مشكالت از  نيا .باشند ها قابل حل مي دانشكده
ها و با صرف  نديها و فرا روش ينياصالح و بازب قيطر

تأثير  يرفع خواهند شد ول زياي ناچ نهيوقت كم و هز
 تيدر بهبود اوضاع خواهند داشت و رضا ياديز

 يك با توجه به جدول. خواهند كرد نيرا تام انيدانشجو
. مشكالت را مشاهده كرد نياز ا ياديتوان تعداد ز مي
ها  در محوطه كالس يومعم يمثال قطع بلندگو يبرا
مؤثر  انيبهتر دانشجو يريادگيتواند در تمركز و  مي

 نيا ديمؤ زيو همكاران ن يابانيس قاتيتحق جينتا. باشد
 يها و حت كه در سطح دانشكده يموضوع است كه مشكالت

خانه قابل حل  ها و بدون دخالت وزارت در سطح دانشگاه
تا حد  ار انيو دانشجو دياسات تيتواند رضا است مي

 انياز دانشجو يكينمونه  يبرا). 12(دهد شيافزا ياديز
اگر تمام اساتيد علوم « نمود كه انيخود ب يها در صحبت

 نيا »دانشجويان بهتر بودپايه پزشكي داشتند براي  پايه،
 زين) 12(كرمانشاه يپزشك انيدانشجو دگاهيموضوع از د

 قاتيبه انجام تحق ازيمورد تأكيد قرار گرفته است و ن
  .دارد يشتريب

ارزنده و هدايت و رهبري به موقع افكار و  هاي راهنمايي
و  ستاو يآت يها تيدهنده فعال ذهنيات دانشجو، جهت

تواند به انسجام فكري  انمند مياستاد مشاور خبره و تو
پژوهش  يها افتهي. دانشجو و آزادانديشي وي كمك كند

از نبود استاد  انياست كه دانشجو نيا انگريب زيحاضر ن
 يو پژوهش يها را از نظر آموزش كه بتواند آن يشاورم
كه در خصوص  يقيتحق جينتا. دهد شكايت دارند ياري

استعداد درخشان دانشگاه  انيدانشجو يازهاين يابيارز
 9/89بود كه  نيا انگريب زيانجام شد ن رانيا يعلوم پزشك

گروه  نيياز جامعه مورد پژوهش خواستار تع درصد
  ).13(بودند دياسات انيمشاوران از م

يلي و همكارانش نشان داد كه يتحقيقي توسط جبرا
كسب شده در زمينه افت  ازيامت نيانگيم نيترشيب
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يان استعداد درخشان مربوط به عوامل تحصيلي دانشجو
استفاده از  ،نتايج تحقيق اوبر اساس . بود يآموزش

اساتيد مشاور مجرب و متعهد، كه راهنمايي آنان در 
آموزش و نحوه مطالعه را برعهده گيرد،  يريز برنامه

  ).14(گردد منجر به شكوفايي استعدادهاي آنان مي
كند  وصل مي ندهيزمان حال را به آ يمانند پل يريز برنامه

مورد  ريمد كي فهيوظ نيبه عنوان اول تيريو در علم مد
شده توسط  انيمشكالت ب ).15(تأكيد قرار گرفته است

، از نظر تعدد يآموزش يريز برنامهحيطه در  انيدانشجو
 تياز اهم يحاك نيدر مرتبه دوم قرار دارند و ا انيب

وجود . است انيانشجود دگاهيمشكالت اين حيطه از د
 هيعلوم پا نيآغاز يها در ترم نيسنگ يدرس يها واحد
 يترم تئور نيمتعدد در آخر يقاتيتحق يو كارها ي،پزشك

شده  انيارشد از جمله مشكالت ب يكارشناس انيدانشجو
توان به  مي ل يكبه جدو يبا نگاه. است طهيح نيدر ا
 يريز برنامه طهيبرد كه مشكالت ح ينكته پ نيبه ا حوضو

. و با صرف وقت كم قابل حل هستند يبه آسان
ترم،  ليدرس در اوا يها مناسب كالس يريز برنامه

و  يليتحص يها درباره دوره انياز دانشجو ينظرسنج
 يبا حجم كم ول ييها قراردادن درس ،يكالس يها برنامه
ساده از  ييها نمونه ل،يتحص نيآغاز يها در ترم يضرور
مشكالت اين رفع  يتوان در راستا كه مي است ياقدامات

جعفرزاده و همكارانش كه با هدف  قيتحق جينتا. انجام داد
درخشان  يممتاز و استعدادها انيدانشجو دگاهيد يبررس

 شرفتيو پ تيمؤثر بر موفق يزشيدر مورد عوامل انگ
 ان،يدانشجو دگاهيشد نشان داد كه از د مانجا يليتحص

عامل  نيتر درس مهم يها شركت منظم و مرتب در كالس
 ديبا نيبنابرا ؛شده است انيب يليتحص تياثرگذار برموفق

 جينتا .)16(راستا انجام شود نيالزم در ا يريز برنامه
 يريز بودن برنامه فياز ضع يحاك زين يشهباز قيتحق

  .)17(است انيودانشج دگاهياز د يآموزش
 طهيح ان،يدانشجو يسو مورد تأكيد از طهيح نيسوم
 & Wotton(وتون و گندا  دهيبه عق. است يابيارزش

Gonda (آموزش،  يفرارو ياصل يها از چالش يكي
 يبررس). 18(استدر عمل  انيعملكرد دانشجو يابيارزش

مختلف مورد  ياياز زوا يابيدهد بعد ارزش نشان مي جينتا
 حيصح بيعدم ترك« لياز قب يجمالت. است هنقد قرار گرفت
 يابينداشتن ارزش ييكارا«، »يحيو تشر يسؤاالت تست

عدم سنجش اطالعات «، »ييماما انيدانشجو ناليف
 ،»استاندارد بودن سؤاالت ريغ«و » دانشجو در طول ترم

به  ازين انيدانشجو يابيارزش ندياست كه فرا نيا انگريب
محققان . نظر و اصالح دارد ديجداگانه و تجد يبررس
 انياند و ب موضوع را مورد تأكيد قراد داده نيا زين يمختلف
مناسب  انيدانشجو يابيارزش يها وهياند كه ش داشته
خود  قيدر تحق زيو همكارانش ن يابانيس نيهمچن. نيست

در  مخصوصاً ،يابيارزش يها به ضرورت اصالح روش
كه  يقيتحق در). 12(اند اشاره كرده ينيبال ييها دوره

و همكارانش صورت گرفت مشخص شد  دواريتوسط ام
را در  يابيمشكل در ارزش انيدانشجو درصد 5/25كه 

در  درصد 3/16در حد متوسط و  درصد 2/58 اد،يحد ز
و  يمردان قيدر تحق). 19(كرده بودند يابيحدكم ارز
 21/25از كارورزان و  درصد 57/28از نظر  زيهمكاران ن

قلمداد شده  ضعيف يابياز كارآموزان نحوه ارزش ددرص
و همكارش نشان داد كه  وزادهيخد قيتحق جينتا ).20(بود
 يخود را واقع يابينمرات ارزش انيدانشجو% 62
). 21(مورد بودند نينظر در اديدانستند و خواهان تجد نمي

 نهيزم نيدر هم زين) Wotton & Gonda(وتون و گندا 
خود در  يابياز ارزش انيدانشجو تيگزارش دادند كه اكثر

انجام شده را فاقد  يها يابينبودند و ارزش يراض نيبال
  ).18(دانستند مي تينيع
كه از مطالعه حاضر به دست آمد  يجياز نتا گريد يكي

 يبود كه تحت عنوان اهداف آموزش يمربوط به مشكالت
نظر تعدد تكرار دسته از مشكالت از  نيا. مطرح شده است

تحت عنوان  يقيدر تحق. در مرتبه چهارم قرار دارند
كه  »در آن رييبه تغ ازيو ن ينيآموزش بال نديفرا يبررس«

و همكاران در دانشگاه اصفهان انجام  يتوسط صبور
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به  كيبه عمل آمده نزد يشد، نشان داد كه طبق نظرسنج
معتقدند كه نظام  ينيبالعلمي  ي هيأتاعضا درصد 87

 در ).22(ستين انيدانشجو ازيبر ن يمبتن يفعل يآموزش
تحقيقي كه توسط صالحي و همكارانش انجام شد نشان 
داده شد كه تهيه و تدوين اهداف آموزشي و ارائه آن به 
صورتي كه دسترسي و اعمال اصالحات در آن به 

ي تواند گامي اساسي در ارتقا  پذير باشد مي  سادگي امكان
آموزش دوره علوم پايه پزشكي محسوب شود و لزوم 
پايش اين اهداف از نظر استفاده از آنها در روند آموزش 

به  يعلم يكردهايدر رو). 23(دانشجويان مفيد است
مطابق  يستيبا رانيتأكيد شده كه فراگ يآموزش يها نظام

 تيو ترب ميتعل نديو در فرا ابنديانتظارات جامعه تحول 
و  ييعدم كارا زانياي باشد كه م به گونه ديتولچرخه  ديبا

  ).24(برسد قلبه حدا ياتالف انرژ
 يابيوهمكارانش كه با هدف ارز يمردان قيتحق در

 يپرستار انيدانشجو دگاهياز د ينيآموزش بال تيوضع
زاهدان انجام شد نشان داد كه  يدانشگاه علوم پزشك

را  ياهداف آموزش تياز كارورزان وضع دزصد 57/28
را  تيوضع درصد 57/28متوسط و  درصد 86/42خوب، 
 درصد 11 نيهمچن. برآورد كرده بودند فيضع

 86/63 را خوب، ياهداف آموزش تيوضع زانكارآمو
برآورد كرده  فيضع درصد 21/25متوسط و  درصد
 يو همكارانش كه به بررس يدهقان قيدر تحق). 20(بودند

پرداخته  يرپرستا انيدانشجو ينيمشكالت آموزش بال
و  انياز مرب درصد 45بودند نشان داده شد كه 

مشخص بودن اهداف دوره  ان،ياز دانشجو درصد1/61
 قييدر تحق). 25(كرده بودند يابيارز خوبرا  يكارآموز

و همكارانش انجام شد نشان داده شد  دواريكه توسط ام
گزارش كرده بودند كه شرح  انيدانشجو درصد 5/14كه 
 3/27شود و  نمي انيب يمرب يدانشجو از سو فيوظا

در  ينياظهار داشتند كه اهداف آموزش بال زين درصد
  ).19(گردد دوره عنوان نمي يابتدا

به  انيپژوهش حاضر نشان داد كه دانشجو جينتا يبررس

 ياند ول نشان داده يپژوهشگر توجه خاص يبعد دانشجو
به نظر . ندارند يكاف تيدانشگاه رضا ياز اوضاع پژوهش

 تيو دانشگاه به پژوهش اهم دي، اساتانيدانشجو
 ان،يدانشجو«مانند  يمشكل در قالب جمالت نيا. دهند نمي

در انجام  دياسات«، »گردند التحصيل نمي پژوهشگر فارغ
 لديف«، »كنند كمك نمي انيبه دانشجو يقاتيكار تحق

در  فيضع يرسان اطالع«، »يستمعلوم ن دياسات يقاتيتحق
كه به  يقيتحق جينتا. شده است انيب »نارهايمورد سم

 انيدانشجو يتياي و حما مشاوره يازهاين يبررس
 9/90نشان داد كه  زيدرخشان پرداخته بود ن ياستعدادها

 طيشرا جاديجهت ا ياديز ليتما انيدانشجو درصد
 يالملل نيو ب يعلم يها ارائه مقاله يمناسب برا

انجام  يفيك يها ياست كه بررس يدرحال نيا ).13(داشتند
 يها نشان داده است كه اكثر پروژه نيشده توسط محقق

 به وابسته ن،ييپا تيفيانجام شده در كشور با ك يقاتيتحق
ها كمتر  آن جيو از نتا رديگ و بدون استمرار انجام مي ،فرد
). 26(جامعه استفاده نمود يازهايتوان جهت رفع ن مي

من تأكيد بر نقش پژوهش و ض كننده شركت انيدانشجو
بهبود  يدانشگاه در راستا ياوضاع پژوهش يبررس

نمودند كه از آن جمله  انيرا ب ييشنهادهاياوضاع، پ
استاد و دانشجو،  نيهمكار ب يها جاد شبكهيتوان به ا مي

از  تيو حما د،ياسات يپژوهش يها نهيمشخص شدن زم
  .پژوهشگران برتر اشاره نمود

بعد روش  انيدانشجو يمورد تأكيد از سو طهيح نيپنجم
در بحث  انياز دانشجو يكينمونه  يبرا. است سيتدر

نظر  كيبه نظر من بهتر است «نمود كه  شنهاديپ يگروه
و بعد  رديصورت گ دياسات سيدر مورد روش تدر يسنج

 نيينمره پا يكه دارا يدياسات ج،ينتا ليو تحل هياز تجز
شركت  سيروش تدر ژهيو يها السهستند در ك يتر

دانشجو  سيتدر يها روش يمتعدد برتر قاتيتحق. »كنند
 ياثبات كرده ول يسنت يها را بر روش ديمحور و جد

از  انيدهد كه دانشجو پژوهش حاضر نشان مي يها افتهي
 يها در كالس سيتدر ديجد يها عدم استفاده از روش
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با  دياسات ييآن را عدم آشنا ليهستند و دل يدرس ناراض
 يو عدم برگزار زهينداشتن انگ س،يتدر ديجد يها روش
 يدر حال نيا. دانند مي دياسات يبرا يآموزش يها كارگاه

مركز مطالعات و توسعه  يآموزش يها است كه برنامه
 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك يآموزش پزشك

دو سال گذشته  يدهد ط نشان مي) قيتحق نيمحل انجام ا(
 دياسات يبرا سيتدر نينو يها جلسه كارگاه روش 8

عدم  انگريب انيدانشجو هايگفتهاما . برگزار شده است
درس  يها كارگاه در كالس نيا يها استفاده از آموخته

 انيكه مشكالت دانشجو يمشابه قيدر تحق. باشد مي
 يكرمانشاه را مورد بررس يدانشگاه علوم پزشك يپزشك
دانشجو  سيتدر يها از روش هعدم استفاد زيداد نقرار 

در  نيمورد انتقاد قرار گرفته بود و ا ديمحور توسط اسات
 90از  شيب زين قيتحق نيبود كه طبق گفته محقق ا يحال

آن دانشگاه در كارگاه روش  يعلم تيأه ياز اعضادرصد 
  ).12(شركت كرده بودند نينو سيتدر
بندي  و رتبه نييتوان به تع نقاط قوت اين تحقيق مي از

استعداد درخشان اشاره  انيدانشجو يمشكالت آموزش
با اين وجود تعميم نتايج حاصل از اين پژوهش به . نمود

استعداد  انيممتاز و برتر كه جزء دانشجو انيكل دانشجو
ها، نياز به  دانشگاه ريسا انيدانشجو ايو  ستنديدرخشان ن

همچنين . ها دارد مطالعات تكميلي در ساير دانشگاه مانجا
براي فراهم  انيدانشجو ريسا يبررسي مشكالت آموزش
 انيدانشجو يمشكالت آموزش نيساختن امكان مقايسه ب

تواند در انجام  مي ،يعاد انياستعداد درخشان و دانشجو

ريزي الزم توسط مسؤولين ذيربط  بازنگري و برنامه
عالوه  ندهياست كه در مطالعات آ يضرور. گشا باشد راه

مشكالت روان  يبه بررس ،يمشكالت آموزش يبر بررس
 نيو همچن يرفاه -يمال ،يخانوادگ -يفرد ،يشناخت

  .حل مشكل پرداخت يمرجع برا نيمناسب تر
  

  گيري نتيجه
مختلف  يها طهياستعداد درخشان در ح انيدانشجو

 انيبمشكالت  نياز ب يداشتند ول يمشكالت قابل توجه
و  يدر سطح مل دياز مشكالت كه با يشده جز معدود

از آنها با استفاده از اقدامات  ياريحل شود بس يكشور
و  رانيمد نيب يو با همكار اندكارزان و صرف وقت 

 نيهمچن. استقابل حل  گاهدانش انيو دانشجو دياسات
از  ياست كه اگرچه برخ ينكته ضرور نيا يادآوري

 يهستند ول تيمشكالت به ظاهر كوچك و كم اهم
 تيحائز اهم اريبس يآموزش جينتا يتوانند در اثر بخش مي

مؤثر در  يگامشايد ها  باشند و برطرف كردن به موقع آن
 دياحل مشكالت ب يبرا. تر باشد مشكالت بزرگ يريشگيپ

و  انيدانشجو ازيمطابق با ن يآموزش يها برنامه يطراح
 افتهيچارچوب سازمان  كيبراساس  يابيارزش وهيش

براساس اهداف  ديبا يابيارزش يها روش نيهمچن. باشد
و مشاركت  يسؤاالت با همكار يطراح وهيو ش يريادگي

  .دانتخاب شو انيدانشجو ندگانينما
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Talented Students’ View Points on the Educational Problems in 
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2010 

 
Mahdieh Momayyezi1, Seyed Saeed Mazloomy2, Mohammadreza Aminipour3, Mohammad 

Momayyezi4 
 

Abstract 
 
Introduction: Distinguished work force is a major factor for growth and development of all countries and 
training programs should be designed based on their needs. Interviews with students provide an insight into 
the challenges of learning environment. This study investigated the educational problems from the viewpoint 
of talented students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 
Methods: In this qualitative study, 55 talented university students expressed their educational problems 
during three focus group sessions. At the end of each session, the data were classified and organized and 
findings were sorted, categorized and tabulated, based on the frequency of statements in group discussions. 
Results: Most problems were related to the areas of educational objectives, planning, and management. The 
main reported problems were inclusion of a number of unnecessary content materials in the syllabi, low 
emphasis on research, unrealistic teacher evaluations, and inharmonious educational departments. 
Conclusion: Except for a few problems such as changing some parts of curricula that must be resolved at 
country level, there are many less important problems that influence the effectiveness of the educational 
outcomes. These problems do not need much effort to eradicate, as more cooperation of teachers, students, 
and managers can remove them. 
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